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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

https://www.dfarm.se/
https://www.facebook.com/DinForlangdaArm
https://www.coordinare.se/


AUGUSTI Föräldramöte

Onsdag 13 augusti
kl. 19.00

Välkomna!

Inledare

En resa
i tiden
Häromdagen gjorde jag en oväntad tidsresa.
Fick möjlighet att  besöka SVT:s magasin 
där rekvisita och kläder från olika tids-
epoker fi nns samlade. Spännande att  återse 
prylar från då, nu och alldeles nyss. 

Allt åldras inte med behag. Defi nitivt inte 
teknikprylar, tjocka dataskärmar och 
mobiler av olika slag. Det som nyss var nyaste 
nytt . Som min Ericsson med ”lucka.” Känns 
ljusår bort, jämfört med dagens smarta 
telefon. Eller fasta telefoner med snurr-
skiva… När det kom en röd variant, då var 
det stort.

Kläder klarar tidens tand bätt re. Rätt  vad 
det är blir de mode igen. Pastellfärgade 
blusar med axelvaddar är lite kul. Åtmins-
tone för yngre generationer som inte var 
med på 80-talet. Själv avstår jag!

Med tidens gång kommer även ett  nytt  år 
med Rörelse. Vi startar valåret hos gym-
nasieelever i Göteborg och med nya skol-
ministern,  i ett  tema om skolan. Inför valet 
kommer vi att  granska fl era aktuella ämnen 
som berör våra läsare. Redan i dett a nummer
tar vi upp omvårdnadsbidraget och kraven 
på tydligare riktlinjer om vad som är normalt
föräldraansvar. 

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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insänt material. För ej beställt material, text 

och bilder, ansvaras inte. Ange källan vid använd    ning 
av material ur Rörelse.

Följ RBU och Rörelse i sociala medier. 
Du som är med på Facebook kan ”gilla” RBU där. Då 

får du nyheter från RBU och Rörelse i ditt flöde. 
RBU finns även på twitter.

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.

Post- och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Johan Klinthammar
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070-654 11 13

Kontakta redaktionen: E-post: rorelse@rbu.se

Johan har ordet

Hur är det att  ha en hästgård egent-
ligen? Ja det kan man fråga sig. Jag 
har tre hästar, fru, tre barn, fl era 
höns och tre katt er. Jag är person-
lig assistent till sonen, jag är för-
bundsordförande för RBU, jag sitt er
som ledamot i RBU Södermanland. 
Jag är också hobbyfotograf, fi ske-
galen och månskensbonde.

Ja, hur är det egentligen? Ett  av mina barn, Lucas, har 
en kromosomavvikelse som heter dup xq28. Han är 16 år 
gammal och behöver hjälp och stöd med det mesta i var-
dagen. Han är en underbar kille med mycket glädje och 
bus. Men livet med honom kan också vara krävande och 
ibland tufft  . Han har personlig assistans under en stor 
del av dygnet. Båda jag och hans mamma är assistenter 
till honom och så har vi Lisa som är med honom dagtid. 
Vi har turen att  Lucas har Lisa, hon är en klippa för 
honom och familjen.

Men hur är livet annars?
Jo tack, underbart. Men visst, kanske det börjar bli 

lite väl mycket på listan. Saker som behöver dras ned på 
för att  dygnet ska räcka till. Familjen är självklart högst 
på prioriteringslistan, eft er det har en ny prioritering 
seglat upp till andra plats.  Förbundsordförande för 
RBU, coolt eller hur?

Orätt visor har alltid stört mig på. Alltifrån att  kvinnor 
och män har olika lön till att  vissa i samhället inte har 
samma möjligheter som andra i livet.  Att  ha en funk-
tionsnedsätt ning kan man kanske oft ast inte bota. Men 
att  vi ska ha ett  samhälle som fi nns där och ger dig det 
stöd  du behöver är för mig självklart. Det stödet ska 

man få utan klumpar i magen, utan att  behöva vara oro-
lig för att  omprövningar från kommunen eller Försäk-
ringskassan ska frånta dig rätt en till ett  bra liv. Just den 
orätt visan är nog den som gnager mest i mig. Därför har 
jag varit aktiv och engagerad för att  ta mig till den rollen 
där jag är nu. Jag vill göra skillnad, jag vill påverka.

Men vissa saker bara måste man göra för att  samla en-
ergi, så även jag. Varje höst åker jag, min bror, far och 
farbror till Åland och fi skar gädda och lite abborre. 
Dricker och äter gott  samt spelar poängpoker på kväl-
larna. Det har vi gjort i 28 år nu. Endast hösten 2020 har 
vi missat, på grund av pandemin.

Att  få den tiden för återhämtning är viktig. Glöm inte 
det även du behöver stunder där du kan hitt a ny energi. 
Det behöver inte vara en resa. Även småsaker i vardags-
livet är viktiga. Det kan vara enkla saker som fem minu-
ter i solen på våren, eller att  stanna och titt a upp på 
stjärnorna. Försök att  ta den tiden, försök att  hitt a den. 
Du behöver det. För att  orka.

I år är det ett  valår. Tjohoo, nu ska vi ut och påverka! 
Stenhårt.

Som förbundsordförande kommer jag att  göra allt för 
att  RBU:s frågor ska synas, tveka inte om du vill vara med
på resan. Hör av dig om du har kompetens eller kontak-
ter som kan lyft a RBU i år. Det kan vara allt från företags-
kontakter till att  du är grym på att  skriva.

Tillsammans är vi starka!

Johan Klinthammar

Nu ska vi ut och 
påverka!

https://www.rbu.se/
https://rbu.se/
mailto:rorelse@bs-media.se
https://www.bs-media.se/
mailto:rorelse@rbu.se


För alla olika och 
ovanligt unika

Vårt engagemang är högt och vårt hjärta slår hårt för 
alla som fungerar olika. De som gör unik skillnad.

Att bli kund hos oss på Assistansexperten är enkelt. Vi börjar alltid med ett 
möte där du får berätta om din situation och dina önskemål och där du får 
veta lite mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Ring oss redan idag på
010-222 13 00 eller läs mer på www.assistansexperten.se 

https://www.assistansexperten.se/
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”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 
följer av särskilda bestämmelser i denna lag.” 
Det säger skollagen. Men hur funkar det i verkliga livet?  

Skolan som  lä

SPÄNNANDE TONER växer fram.  
Joséphine Kirli har tagit plats  
vid musikrummets mixerbord.
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tema: Skolan

m  lär för livet

Följ med till Rh-gymnasiet 
i Göteborg.  Små klasser och 
fl exibla val gör skolan populär. 
text: Margaretha Holmqvist foto: Sören Håkanlind

”Håll avstånd. Håll ut! ” Skylten i neon och med två upp-
muntrande pulserande hjärtan lyser från centrumbygg-
naden. Vi är på plats i Angereds centrum i Göteborg. Där 
ligger Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Vår guide 
Christian Bengtsson, psykologilärare, tar emot i entrén. 
Här har han drömjobbet, säger han. 

– Mindre klasser, högre lärartäthet, då är det klart att  det 
funkar, säger Christian som blivit något av en ambassadör 
för skolan. Innan rundvandringen gör vi ett  kort gästspel 
hos några av hans elever i psykologi. De jobbar lugnt och 
koncentrerat vid sina datorer och har bara några frågor 
innan de fortsätt er arbetet på egen hand.

Christian Bengtsson vill sätt a verklighet bakom det som 
står i skollagen: Att  alla har rätt  till en bra utbildning. Plus 
då en skola där tillgänglighet är mer än vackra ord. Men om
det målet ska uppfyllas ”räcker det inte med att  sätt a upp 
en ramp,” konstaterar han. Det kräver vilja, engagemang 
och kreativitet. Eleverna som kommer hit är elever som 
alla andra, understryker han. Men bilden är komplex.  
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» Unga med omfattande rörelsenedsätt-
ningar möter högre hinder än andra ung-
domar när de kommer ut på arbetsmark-
naden. Det är så samhället fungerar. Att 
det är så gör att utbildning och träning in-
för vuxenlivet desto viktigare för den här 
gruppen unga.

För 19-åriga Wilma Frost som tar stu-
denten i vår är skolan vägen till vuxenli-
vet. När vi träffas känner hon att många 

drömmar finns inom räckhåll. Med ett 
stort intresse för media och skrivande 
tänker hon sig en framtid som författare, 
föreläsare eller journalist.

Hon berättar om sina första skolår som 
gav många dåliga erfarenheter, i en skola 
som inte klarade att möta hennes behov. 
Lika nöjd som hon är med Rh-gymnasiet, 
lika upprörd blir hon över skolor som inte 
klarar tillgänglighet. 

Så vem vet: Blir inte skrivande hennes 

framtid, då blir det kanske lärande.
– Jag kan tänka mig pedagogik för att 

hjälpa andra. Det gör mig så arg när jag 
hör om skolor som inte klarar att anpassa 
undervisningen…

Möjligheten att plugga i egen takt har va-
rit guld värt, säger hon. ”Jag har behövt ett 
lite lugnare tempo.” När hon började 
Rh-gymnasiet hade hon en del att ta igen, 
som att bli godkänd i matte och engelska. 

VÄLKOMMEN TILL OSS!  
Christian Bengtsson och Wilma Frost  
utanför Rh-gymnasiet i Angered.

– JAG HAR DET ROLIGASTE rektorsjobb 
man kan ha, säger skolans rektor  
Calina Folme. Hon kommer nära elev-
erna, som alla har individuella studie-
planer. Det krävs en hel del pusslande 
för att allt ska gå ihop.

tema: Skolan
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Att bo på skolans elevhem har varit en 
del i vuxenblivandet, tycker hon. 

– Det där att lära sig laga mat, tvätta och 
att ta ansvar på ett sätt som inte är själv-
klart för den som bor hemma har varit bra. 

Var hon slår ned bopålarna i framtiden 

FAKTA: OM SKOLAN
Riksgymnasiet för rörelsehindrade 
Göteborg är ett av landets fyra 
Rh-gymnasier.
Ansökan till skolan går via Special-
pedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM, och antagningskravet är ett 
omfattande rörelsehinder. 
Skolans elever kan läsa i mindre 
grupper på plats. De kan också stu-
dera på annan kommunal skola i  
Göteborg. Oavsett val har eleverna 
tillgång till elevassistans. Eleverna 
erbjuds habiliteringsinsatser under 
skoldagen, utifrån behov och önske-
mål. Stöd med läxor och skoluppgif-
ter efter skoltid finns.. Till skolan hör 
även ett elevhem för elever som bor 
långt från Göteborg.

Skolan ligger i stadsdelen Angered. 
Med spårvagn tar det 20 minuter in 
till centrala Göteborg.

FO
TO

: M
ARGARETH

A H
O

LM
Q

VIST

” Det är en fantastisk skola. Här har 
jag har fått möjlighet att bli en 
självständig individ.”

HABILITERING OCH TRÄNING PÅ SCHEMAT.  
Elias Cederholm tycker att det är härligt att kunna 
träna under skoldagen. På så sätt blir tillvaron 
mindre stressig.

PSYKOLOGI PÅ SCHEMAT för läraren Christian Bengtsson 
och eleven Alexander Wijk.

FILMINSPELNING PÅGÅR i en av skolans korridorer. Det 
är lektion i estetisk kommunikation och Clara Eriksson 
håller i kameran.

ALLA VILL HÄLSA PÅ.  När kungen, kronprinsessan och 
andra kändisar kommer på besök bevakar självklart 
skolans egen tidning.

är inte klart. Hemstaden Degerfors blir 
det inte, den är för liten.  Kanske är Göte-
borg ändå väl stort, funderar hon.

– Jag är nog ingen storstadstjej, egentli-
gen.

Det börjar bli dags för lunch och Rörel-
ses utsända gör en sista tur i skolans loka-
ler. En blek sol lyser in genom fönstren. 
Några elever har samlats vid ett runt bord, 
laddade med filmkamera och arbete 
kring estetisk kommunikation. Annars är 
det tyst och stilla denna tisdagsförmiddag. 
Ja, inte i musiksalen då där det experimen-
teras vid ljudmixerbordet och olika instru-
ment. I Angereds centrum pulserar fort-
farande påminnelsen om att pandemin 
inte är över. ”Håll ut. Håll avstånd…”
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Ur Wilma 
Frosts blogg:

”Förra veckan var sjukt hektisk. 
Vi hade journalistiskt prov och en  

inlämningsuppgift att göra i psykologi 
som skulle redovisas i måndags. I måndags 

hade vi också vårt sista prov i naturkunskap 
och som om det inte var nog, skulle vi skriva ett 
brev till Karl XI om varför slavhandeln inte är 
okej utifrån de mänskliga rättigheterna. Så jag 
har varit så stressad så jag knappt vetat vart 
jag ska ta vägen. 

Är det inte lite typiskt när det gäller alla lärare 
att ”Oj nu är det några dagar kvar sen är det  
betygsättning, så nu måste vi rappa på” Jag är 
så nöjd med allt jag har lämnat in och åstad
kommit med detta året. Alla inlämningsuppgif
ter på slutet var väl de jag presenterade sämst 
på efter som jag varit så himla stressad. Men jag 
fick reda på mina slutbetyg i kurserna och kan 
inget annat säga att jag är sjukt stolt över mig 
själv att jag lyckades kamma hem flera slutbetyg 
med B och till och med ett A i psykologi 1. 

Psykologi är det som jag tyckt varit mest intres
sant, givande, krävande och otroligt roligt detta 
år. Det var ett ämne som jag valde som tillval 
och det ångrar jag inte en sekund. Trots att det 
inneburit långa uppgifter. De längsta jag någon
sin skrivit i skolan, samt irritation över att man 
inte hittar bra källor och att man suttit dagarna 
i ända, för att få ihop det, men nu i slut ändan är 
det värt det! 

Jag är så stolt över mig själv att jag fick ihop det 
till slut. Efter ett tufft och jobbigt år på alla sätt 
och vis. Har haft så mycket i trean att fixa med 
både i skolan och privat. Jag har läst både natur
kunskap, historia och psykologi och journali stik, 
reklam och information. Alla dom kurserna är 
otroligt krävande på sina vis. Detta året har jag 
verkligen fått kämpa mig upp till skolan, då jag 
har känt lite väl ofta att jag inte vill gå dit. Efter
som det varit så mycket och jag är ingen person 
som nöjer mig med ett E. Jo, i matte har jag gjort 
det och kommer göra det om jag får ett E i Engel
ska för där är det som ett A för mig, då det är 
otroligt svåra och jobbiga ämnen för mig…”

tema: Skolan

Tidigt stöd avgörande
Tidigt stöd kan vara helt avgörande för en elevs utveckling. I skollagen 
finns en garanti om tidiga stödinsatser som omfattar elever i förskole-
klass och lågstadiet. Garantin är till för att skolor tidigt ska uppmärk-
samma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska 
som andraspråk eller matematik. Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har tillsammans tagit fram information om garantin 
och stöd till skolorna i arbetet med att uppfylla garantin. Du kan läsa 
mer på spsm.se och skolverket.se

Hitta rätt i skolans värld
Vilket stöd kan mitt barn få? Vad ska vi tänka på när vi väljer skola? Elev-
hälsa, vad är det? Det är mycket att hålla reda på i skolans värld och all 
information på nätet kan ibland stjälpa mer än hjälpa. För att underlätta 
har RBU samlat fakta och länkar på enlektionomskolan.se

I RBU:s skolenkät från 2019 gick  
32 procent av barnen i grundskola, 
och 25 procent i grundsärskola. Fyra 
procent gick i specialskola, och tre 
procent i RH-klass. Sex procent  i van-
lig gymnasieskola, och  tolv procent   
i gymnasiesärskola. 

Av dem som hade sökt särskola var 
96 procent nöjda med beslutet, övriga 
var missnöjda.

När det gäller särskilt stöd i skolan 
ansåg 42 procent av de tillfrågade att 
de inte fått det stöd som barnet behö-
ver i skolan. 52 procent ansåg att bar-
net fått det stöd som behövdes. 

När det gäller åtgärdsprogram  

ansåg 35 procent av de tillfrågade att 
det inte var ett effektivt verktyg för att 
ge särskilt stöd. 15 procent var nöjda 
med åtgärdsprogrammet. Hela 40 
procent  hade inget åtgärdsprogram 
för sina barn. 

Enkäten visade att föräldrarna själva 
ofta måste ta reda på vilket stöd deras 
barn hade rätt till. En klar majoritet,  
67 procent, hade i ganska hög utsträck-
ning, eller helt fått ta reda på, anpass-
ningar, hjälpmedel och läromedel. 
Samtidigt ansåg 62 procent av föräld-
rarna ändå att samarbetet med skolan 
fungerat bra eller mycket bra.

Bakgrund: RBU:s skolenkät

https://spsm.se/
https://skolverket.se/
https://enlektionomskolan.se/


RÖRELSE 1  2022 11



Prognos: Fortfarande lärarbrist, 
men ljusare läge
Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och 
förskollärare fram till år 2035, enligt Skolverkets nya prognos. 
Störst väntas bristen bli på yrkeslärare inom gymnasieskolan 
och ämneslärare inom grundskolans årskurs 7–9. Men jämfört
med tidigare prognoser beräknas ändå bristen på nyutexami-
nerade lärare att  minska.  Källa Skolverket

  

Nytt i läroplanernas inledande delar 
Alla skolformer har en egen läroplan. I läroplanernas inledan-
de delar anges skolans värdegrund och uppdrag. Från den 1 
juli i år uppdateras läroplanerna på fl era punkter: 

• Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter 
namn till sexualitet, samtycke och relationer.

• Nya formuleringar om jämställdhet fi nns sedan 2018 på 
grundskolenivå men är nya på gymnasial nivå och i vuxenut-
bildningen. De handlar bland annat om skolans ansvar för att  
synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elever-
nas lärande, val och utveckling.

• I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formu-
leringarna bland annat om skolans ansvar för att  förebygga 
och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.

Fler elever tar examen
För sjunde året i rad ökar andelen elever i 

gymnasieskolan som tar examen inom tre 
år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande pro-
gram och på de allra fl esta yrkesprogram. 

Förra året klarade 79,6 procent av eleverna som började på 
ett  nationellt program gymnasieskolan med examen inom tre 
år. Motsvarande andel för 2020 var 78,2 procent. 

Enligt Skolverket fi nns fl era orsaker till den positiva ut-
vecklingen. Dels har elevernas meritvärden från grundskolan 
ökat de senaste åren, dels är det färre elever som byter gym-
nasieprogram. 

HÄSTLÄGER

UPPLEV FART, GEMENSKAP OCH
RÖRELSEGLÄDJE TILLSAMMANS MED HÄSTARRÖR

A N P A S S A D E F Ö R P E R S O N E R M E D

F U N K T I O N S N E D S Ä T T N I N G

Caprifolen har bedrivit verksamhet för personer med
funktionsnedsättning under 7 års tid. Kombinationen häst, cirkus,
dans, akrobatik, ger en utvecklande, mångsidig och rolig träning.

20-22 Maj

Helpension och övernattning : 3800:-
Pris för medföljare: 1500:-

Kontakt: caprifolen@gmail.com
Minna 0705822293

26-28 Maj 17-19 Juni 2-4 Augusti

WWW.CAPRIFOLEN.SE

9-11 Augusti

mailto:caprifolen@gmail.com
https://www.caprifolen.se/


tema: Skolan

Skolminister Lina Axelsson  
Kihlblom är ny i politiken men  
har lång erfarenhet från skolans  
värld, bland annat som rektor.
 FOTO: KRISTIAN POHL /REGERINGSKANSLIET.

FAKTA: DEN NYA  
SKOLMINISTERN
Socialdemokraten Lina  
Axelsson Kihlblom utsågs 
till skolminister i december 
förra året, efter regerings-
ombildningen. Hennes  
ansvarsområden är för-
skola, förskoleklass, fritids-
hem och grund- och gym-
nasieskola.
Axelsson Kihlblom är född 
1970 i Köping och numera 
bosatt i Huddinge. Hon har 
en bakgrund som rektor, 
skoldirektör och kommer 
närmast från en tjänst som 
biträdande kommundirek-
tör och förvaltningschef  
i Nynäshamns kommun. 
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 Skolministern vill att alla barn ska 
känna att de har en viktig roll i det 
framtida samhället. Här utvecklar 
hon sin vision:

– Att träffa unga som har förlorat 
hoppet om framtiden gör ont i mig 
för det finns en plats åt alla. RBU:s 

målgrupp ligger mig varmt om hjärtat. Jag har själv 
en dotter som går i särskolan och jag följer henne och 
hennes kompisar dagligen, säger skolministern.

Det var vid regeringsbildningen i slutet av förra 
året som Lina Axelsson Kihlblom utsågs till skol mi-
nister. Hon kom då närmast från jobbet om förvalt-
ningschef i Nynäshamns kommun och har tidigare 
bland annat arbetat som grundskolechef och rek-
tor i flera kommuner och skolor. Som politiker är 
hon däremot ny.

Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning
ar vittnar om att de måste kämpa hårt för att deras 
barn ska få de hjälpmedel eller anpassningar de har 
rätt till. Ska det verkligen vara så – och vad vill mi
nistern göra för att ändra på det?

– Så ska det inte vara, det är inte föräldrarna som 
ska behöva se till att barnen får den hjälp de har rätt 
till. Däremot kan det ibland vara svårt med kommu-
nikationen. Vi måste se att elever är olika och har 
olika sorters förmågor. Delaktighet på deras vill-
kor är grundläggande. Vi har gett SPSM, Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten, och andra skolmyn-
digheter i uppdrag att jobba vidare med de här frå-
gorna.

Hur ser det uppdraget ut och vad ska det leda till?
– Det handlar om att öka kunskapen hos lärare, 

rektorer och även hos huvudmännen. Ofta rör det 
sig om individanpassningar och detta måste bli en 
självklarhet. Har eleven ett visst sorts behov så ska 
man veta vart man ska vända sig och det ska fungera 
smärtfritt. Jag blir väldigt upprörd när elever ex-
kluderas och inte kan delta.

Lina Axelsson Kihlblom berättar att hon suttit med 
i juryn till kronprinsessparets initiativ Generation 
Pep. I det arbetet  har hon kunnat följa olika satsning-
ar från civilsamhället där unga med funktionsned-
sättning deltagit på sina villkor. Satsningar som va-
rit meningsfulla.  

– Vi måste hjälpas åt att lyfta fram detta. Det kan 
vara svårt för enskilda lärare, men rektorer och 
huvudmän måste se till att dessa frågor finns på 
agendan.

Idrott sticker ut som ett ämne där många elever 
med rörelsenedsättning blir diskriminerade. I RBU:s 
skolenkät berättade till exempel en elev att han inte 
fick vara med klassen under lektionen utan lämna-
des ensam med en boll.

 
Hur reagerar du på det?

– När jag hör sådana exempel blir jag skitförban-
nad. Här behöver vi återigen stödmaterial så att det 
blir en självklarhet att alla elever kan delta i alla 
ämnen.

Och hur ska vi nå dit?
– Med nya reviderade läroplaner. Vi måste » 

Optimistisk
  minister
Rörelse möter nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom, S. 
Hennes vision är en ljus framtid och en meningsfull plats  
för alla elever. 

” Pengar som är  
avsedda för skolan 
ska inte gå till  
skatteparadis eller 
till aktieägare, utan 
till elever som är  
i särskilt behov  
av stöd.”
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»  tänka så här: skolan är till för att alla unga ska få 
kunskap så att de med värdighet och glädje ska kun-
na tillgodogöra sig ett vuxet liv med delaktighet. Då 
kan vi inte sortera eller exkludera elever, det är van-
sinnigt. Självklart ska den som är rullstolsburen 
kunna ha vilket jobb som helst och då ska man ock-
så kunna delta i vilket ämne som helst.

Hur ser du särskolans roll och utveckling?
– Jag blir alltid väldigt glad när jag ser särskolan 

”in action”. Kunskap är en sak, men särskolan har ett 
speciellt uppdrag och måste jobba med färdighets-
träning som andra tycker är något självklart. Då 
måste det få ta lite tid. Jag är stolt över det jobb som 
särskolan gör och den utveckling vi ser, det är fantas-
tiskt. Man kan tro att det är enklare förvaring, men 
det är fullt fokus på kunskaper och läxor och man 
diskuterar viktiga ämnen. Jag blir också glad över de 
sociala kontakter man skapar. Det är en väldigt liten 
andel elever som går i särskolan, men man ordnar 
så att de träffas och får kompisar, det är en annan 
väldigt viktig funktion som särskolan har.

Vi har gått in i ett valår och en fråga som diskuteras 
är att många elever lämnar grundskolan utan att vara 
godkända. På vilket sätt ska de få hjälp? Eller är det 
kraven som är för höga?

– Kraven kanske inte är för höga, men vi kan fråga 
oss vilka krav vi har. Läroplanen idag är väldigt flum-
mig. Jag har två barn som går i skolan, den ena går i 

Strax före jul presenterade Lina Axelsson Kihlblom ett förslag om utökad lovskola och möjlig-
het till två timmars extra studietid per vecka för elever i årskurs fyra till nio.  
FOTO: NINNI ANDERSSON/REGERINGSKANSLIET

sjuan och hon får ibland frågor som jag har svårt att 
svara på. 

Vad då till exempel?
– Det ska analyseras och reflekteras över väldigt 

svåra saker. Därför har den här regeringen tagit 
fram reviderade läroplaner. Fakta och grundlägg-
ande fråge ställningar måste få större utrymme. Läro-
planen har varit stressande för många lärare. Man 
har svårt att hinna med lärprocesser som ibland kan 
behöva ta lite längre tid.

Hon fortsätter:
– En annan viktig sak är att skolan är väldigt seg-

regerad och att det ser väldigt olika ut i olika skolor. 
Det har med bostadssegregeringen att göra, men 
också med finansieringen. Vissa skolor har råd att 
betala ut pengar i vinst, andra har inte råd att an-
ställa lärare.

Var går den skarpaste skiljelinjen mellan regeringen 
och oppositionen när det gäller skolan?

– Skolvalet, resursfördelningen mellan kommuna-
la och fristående skolor där de kommunala har ett 
separat uppdrag, strävan mot allsidig elevsamman-
sättning och vinster i välfärden.

Ser du några möjligheter till samsyn över partigrän
serna när det gäller segregationen och marknads
skolan?

– Väljarna får betala ett väldigt dyrt pris för att 
några få ska bli väldigt rika på att driva skola för våra 
barn. Deras skolverksamhet måste kompromissa 
mellan vinster och kvalitet i undervisningen. Jag 
vill att svensk skola ska vara fri från sådana avväg-
ningar. Pengar som är avsedda för skolan ska inte 
gå till skatteparadis eller till aktieägare, utan till 
elever som är i särskilt behov av stöd. Skolan har 
ett unikt viktigt syfte, det kan vi inte trassla bort 
med någon sorts konstigt marknadstänk.

Men frågan gällde om du tror att det går att få till en 
samsyn här?

– Till vissa delar tror jag det. Väljarkåren är väl-
digt trött på den nuvarande skolan. Vi gjorde några 
misstag på 90-talet och dem måste vi rätta till nu så 
att vi återigen får världens bästa skola. Då måste vi 
lägga fokus på rätt sak. Vi folkvalda har förlorat den 
demokratiska kontrollen över skolan. Nu säger till 
och med moderata politiker att det inte är ansvars-
fullt att skicka pengar till fristående aktörer som 
får göra lite vad de vill med pengarna. Ansvar och be-
fogenheter måste hänga ihop, säger Lina Axelsson 
Kihlblom.

Bengt RolfeR

tema: Skolan

”Läroplanen idag 
är väldigt flum mig. 
Det ska analyseras 
och reflekteras över 
väldigt svåra saker. 
Därför har den här 
regeringen tagit 
fram reviderade  
läroplaner. Fakta 
och grund lägg ande 
fråge ställ ningar 
måste få större  
utrymme.”
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 Inspektion för Socialförsäkringen, Isf, 
kritiserar i en rapport Försäkringskas-
sans handläggning av det reformerade 

omvårdnadsbidraget. Enligt rapporten 
får föräldrar till barn med funktionsned-
sättningar olika bedömningar och stöd 
när de ansöker om bidraget hos Försäk-
ringskassan. Isf efterfrågar därför natio-
nella riktlinjer om vad som är normalt 
föräldraansvar och rekommenderar 
regeringen att ge lämplig myndighet i upp-
drag att ta fram sådana. 

Även RBU är kritiskt till hur omvårdnads-
bidraget fungerar.

– Vi ser att det har blivit svårare att få  

bidraget beviljat jämfört med hur det var  
tidigare, säger Johan Klinthammar, för-
bundsordförande.

Enligt RBU har många familjer dessutom 
fått ersättningen halverad.  Därför kräver 
Johan Klinthammar att politiken tar tag i 
problemet.

– Enskilda handläggare gör helt olika 
bedömningar om ett normalt föräldra-
ansvar och det slår hårt mot familjer som 
behöver stöd. Politiker måste se allvarligt 
på hur Försäkringskassan agerar i sin iver 
att spara pengar. Försämringarna måste 
stoppas, avslutar han.

MaRgaRetha holMqvist

Omvårdnadsbidraget söks  
hos Försäkringskassan.  
FOTO: FÖRSÄKRINGSKASSAN

Vem kan få  
omvårdnads- 
bidrag?
Du kan få omvårdnadsbidrag om
•  ditt barn har en funktionsnedsättning. 

En funktionsnedsättning kan vara  
medfödd eller bero på en sjukdom eller 
en skada.

•  du ger barnet omvårdnad och tillsyn till 
följd av funktionsnedsättningen i minst 
sex månader.

•  du är barnets förälder eller kan lik-
ställas med barnets förälder.

•  du och ditt barn är försäkrade i Sverige.
•  Som omvårdnad och tillsyn räknas  

bland annat särskild träning, praktisk 
hjälp i vardagen, särskild kosthållning  
och egenvård.

Försäkringskassan uppger att 
handläggningstiden just nu är 

längre än normalt men att man gör allt 
för att korta tiden. Den som beviljas  
bidraget får ersättning i efterskott.
Källa: Försäkringskassan.se

Omvårdnadsbidrag: 

KRAV PÅ RIKTLINJER  
OM FÖRÄLDRAANSVAR
För tre år sedan ersattes vårdbidraget av ett omvårdnadsbidrag.  
Frågetecknen kring vad som är normalt föräldraansvar kvarstår.  
Enligt RBU får många familjer sämre stöd än tidigare. 

BAKGRUND:  
OMVÅRDNADSBIDRAG
Sedan den 1 januari 2019 
finns det två nya förmåner 
inom socialförsäkringen 
som föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar kan 
söka: omvårdnadsbidrag 
och merkostnadsersättning. 
Förmånerna ersätter de tidi-
gare, vårdbidrag och handi-
kappersättning. Bidraget 
baseras på den omvårdnad 
och tillsyn som ett barn  
behöver utöver vad som är 
vanligt för barn i samma  
ålder utan funktionsned-
sättning. 
Även merkostnadsersätt-
ning kan beviljas till föräld-
rar som har merkostnader 
på grund av sitt eller sina 
barns funktionsnedsättning 
Källa: Isf, Inspektionen för social-
försäkringen



RÖRELSE 1  2022 17

Ungdomsläger musik den 27 juni–2 juli 
Musikpedagoger och musiker hjälper dig att utveckla instru-
mentkunskaper och ensemblespel. Förkunskaper behövs inte 
men du ska vilja lära dig spela eller utvecklas inom sång och 
musik. Olika instrument (också anpassade) finns att låna. 
Rock och pop är temat. Det blir också allsång vid grillen, bad, 
disco, tävlingar och annat kul.

Ungdomsläger äventyr den 4–9 juli
På lägret får du prova på olika äventyrliga saker, kanske sådant 
du inte har testat tidigare. Veckan innehåller bad, quiz, film, 
båtturer och musik men också sköna och lugna tillfällen att 
möta nya kompisar. 

Familjeläger den 18–23 juli
På lägret får din familj prova på roliga aktiviteter och träff a 
andra familjer med liknande erfarenheter. Veckan innehåller 
bad, tävlingar, båtturer, musik och massor av tillfällen att lära 
känna varandra.

Fortfarande kallt och ruggigt ute? Håll ut, snart är det sommar och 
lägerdags på Mättinge i Trosa skärgård. Senast den 28 februari ska du 
som är med lem i RBU skicka din ansökan. Ansök på rbu.se. Där finns 
mer information om de olika lägren.

333333333333sköna 
läger 

i sommar

mentkunskaper och ensemblespel. Förkunskaper behövs inte 

På lägret får du prova på olika äventyrliga saker, kanske sådant 

PS!
Håll också utkik eft er 
RBU:s digitala läger. 

Information kommer 
på rbu.se

https://rbu.se/
https://rbu.se/


HYLLAR IDOLEN. I Stockholm  
Frame Fotboll har alla spelare 
en grön lagtröja med sitt 
namn på ryggen – utom Hugo 
som valde idolen Dybalas 
namn på sin tröja. 
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– Det är roligast att göra mål, säger 
Hugo från Stockholm. Han har  
spelat framefotboll sedan sporten 
kom till Sverige för snart tre år sedan.
text: Mia Sjöström  foto: Ari Luostarinen

 Hugo Hu, 11, älskar idrott. Det är favoritämnet i sko-
lan och på fritiden tränar han både tennis, basket, 
rugby, pingis och fotboll. I hans rum, hemma i fa-
miljens lägenhet på Södermalm i Stockholm, sitter 
det fotbollsaffischer på väggarna. Det är tydligt att 
favoritspelaren är argentinaren Paulo Dybala, som 

spelar för Juventus. 
– Jag gillar fotboll och är helst anfallare eller målvakt, berättar han.
Hugo har spelat fotboll med kompisar och familjen så länge han 

kan minnas och började med framefotboll när han var åtta, när den 
första träningen hölls i Sverige. 

Vad är dina styrkor?
– Snabbhet, styrka och att jag är orädd på plan, säger Hugo. 
Vad är svårast?
– Att sparka bollen. 
Hugo har cerebral pares med spastisk diplegi vilket gör att han 

har svårt att kontrollera sina rörelser i benen. I vanliga fall tar han 
sig fram med rullstol men på träningarna i framefotboll använder 
han en bakochframvänd rollator, en frame, och tar fart med tårna. 

– Laget inkluderar alla, oavsett funktioner. Tränarna är otroligt 
bra och anpassar träningen efter barnens förmågor. De har även 
ett stort fokus på att vara schysst och ta hänsyn, säger Hugos mam-
ma Jun Hu.

Pappa Laurent Hu är lite mer kluven till framefotbollen då sporten 
är en utmaning för Hugo. 

– Han är riktigt bra i tennis och basket där han kan använda sin 
rullstol. Men han gillar fotbollen. Här hemma tjatar han alltid  » 

Bollglädje! 
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»  om att  vi ska gå ut och spela. Då är han målvakt 
och spelar på knä, säger Laurent. 

– Det är lätt are att  spela på knäna och jag är en 
bätt re målvakt då. Det är svårare att  spela med fra-
men, den använder jag bara på träningen och på 
match, förklarar Hugo.

Varannan lördag har Hugo träning med Stockholm 
Frame Fotboll i Skarpängs Bollhall i Täby norr om 
Stockholm. Det är en bit att  åka, men några i laget 
har ännu längre resväg och kommer ända från 
Åland, Hedemora och Timrå för att  vara med. 

– Alla är välkomna, oavsett  hjälpmedel. Vi har 
även barn som har hjälp av sin assistent på plan, sä-
ger Jun som uppmanar alla att  komma och prova. 

Idag kör hon både Hugo, träningsmaterial och två 
av tränarna till träningen. Man hjälps åt med det 
man kan i laget. 

– Nu är det samling i mitt en, ropar Christian som 
är dagens huvudtränare. 

I Stockholm Frame Fotboll tränar både tjejer och 
killar i åldrarna 4-14 år tillsammans. Idag är dock 
många sjuka så bara nio av lagets 28 spelare är på 
plats. Tränarna, som alla är volontärer, kör igång 
med uppvärmningen. Det blir en form av dans-
stopp där spelarna ska dribbla med bollen tills mu-
siken tystnar. Sedan är det dags för tre olika tekni-
kövningar. Hugo och kompisarna Marlon och Wil-
mer hamnar i samma grupp och ska börja med att  
göra anfall mot mål. 

– Laget har blivit kompisgänget för Hugo och även 
vi föräldrar umgås mycket. Tack vare Hugo har jag 
träff at nya vänner, säger Jun.

Nästa övning handlar om rörlighet. Spelarna ska 

hålla sig undan från tennisbollar som kommer 
studsande och det blir väldigt fnissigt. 

– Ni kan inte ta mig, ropar Wilmer när han kastar 
sig åt sidan. 

På sista stationen ska spelarna öva på att  sparka 
bollen på volley. 

– Det betyder att  bollen inte ska studsa innan ni 
skjuter på den, förklarar tränaren Evelina, som har 
ett  förfl utet som spelare i allsvenskan. 

Övningen är svår och killarna kämpar. 
– Hur lång tid tog det för Zlatan att  bli så bra som 

han är nu? frågar Wilmer precis innan han lyckas 
få till en träff . 

– Hugo, du kommer också klara det här, peppar han. 

Det har blivit dags för fi kapaus, men Hugo vill öva 
på målvaktsräddningar istället. Han kastar sig åt 
sidorna och lyckas stoppa de fl esta bollar som Eve-
lina kastar mot honom. När fi karasten är över sam-
las spelarna för matchspel. 

– Det är roligast att  göra mål, säger Hugo. 

FÅNGAR BOLLEN. Hugo älskar sin sport. 

”Laget har blivit 
kompisgänget för 
Hugo och även vi 
föräldrar umgås 
mycket. Tack vare 
Hugo har jag träff at 
nya vänner.”

Jun Hu

ALLA ÄR VÄLKOMNA 
att vara med och 
spela hos Stockholm 
Frame Fotboll.
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Bakgrund framefotboll:  
Växande sport i Sverige 
Det var när sonen Marlon ville börja spela 
fotboll som hans föräldrar Fredrik Quist-
bergh och Carmela Guida började googla. 
Fanns det några möjligheter att spela fot-
boll för ett barn med rörelsenedsättning? 
De hittade en engelsk film om framefot-
boll, läste på om sporten och bestämde sig 
för att hålla en prova-på-dag i juni 2019 då 
de fick hjälp av två tränare från England. 

– Det är extremt tufft att vara funkis-
förälder och man har ingen tid över. Men vi 
kände att vi behövde något som var pepp-
ande och stärkande för både barn och för-
äldrar och som kunde sätta barnen i rörel-
se, så vi bestämde oss för att göra ett försök, 
säger Fredrik Quistbergh om varför de 
startade Sveriges första lag i framefotboll. 

Stockholm Frame Fotboll har tre mål; att 
träningarna ska vara så roliga och inklude-
rande som möjligt, att det ska vara enkelt 
för föräldrarna och att det ska vara menings-
fullt för tränarna. 

– Det som är bra med framefotboll är att 
alla kan vara med och att man inte 
behöver någon dyr sportutrust-
ning. Bakåtvänd rollator eller 
gåstol är ett vardagshjälpme-
del som de flesta redan har, 
säger han. 

Sporten har vuxit i Sverige 
och idag finns det lag även i Mal-
mö, Göteborg, Bollebygd, Västerås, 
Timrå och snart i Furuboda.

SÅ SPELAR DU  
FRAMEFOTBOLL: 
•  Alla spelare ska ha en frame 

eller gåstol med fyra hjul, 
utan skarpa kanter. Bollen 
kan ha kontakt med både 
fötter och frame.  

•  En match är 2x10 minuter 
eller 4x5 minuter. 

•  Man kan vara max fem spe-
lare på plan från varje lag, 
varav en är målvakt. Den 
spelare som behöver assis-
tent på plan kan ha det om 
båda lagen och domare är 
okej med det. 

•  Reglerna liknar dem för  
futsal, men går bollen ut 
blir det inspark istället för 
inkast. 

I höstas var Hugo och lagkamraterna på Sveriges 
första framefotbollsturnering i Göteborg där de 
mötte andra lag och tog hem både första och andra 
pris. 

– Vi spelade fyra matcher totalt. Det var kul att 
vinna, göra mål och att hela laget bodde på samma 
hotell, säger Hugo. 

I maj, om inte pandemin sätter stopp för det, är pla-
nen att Hugo och laget ska åka till England och spe-
la turnering. England är landet där framefotbollen 
föddes för drygt åtta år. Det var när en fotbolls-
klubb, som höll fotbollsträningar för barn med oli-
ka funktionsnedsättningar, plötsligt hade åtta spe-
lare som behövde en frame för att gå som det första 
laget startades. Sedan dess har sporten utvecklats 
och idag finns det framefotbollslag över hela Eng-
land samt i ett 15-tal andra länder i Europa, Ameri-
ka och Asien. 

– Jag tycker att det är fantastiskt att så många barn 
nu kan spela fotboll på lika villkor, säger Jun Hu.

Vill du  
veta mer? 

Gå in på 
 framefotboll.se

https://framefotboll.se/
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Det var den 14 november förra året.  Dagen då allt 
förändrades. Plötsligt slängde Hanna huvudet 
bakåt och förde vänsterhanden mot pannan. Vän-
sterögat tappade fokus. Hennes äldsta syster Vik-
toria, som var personlig assistent åt Hanna, för-
stod att något allvarligt hade hänt. 

– Jag märkte hur den lilla styrka som Hanna hade 
i sin kropp försvann, berättar Viktoria när jag mö-

ter familjen för en videointervju på messenger. 
Ambulans tillkallades och Hanna kom 
snabbt till Karlstads sjukhus. Där stod det 

klart att hon drabbats av en svår hjärn-
blödning och att prognosen var dålig. ”Vi 
såg på läkarens blick hur det var,” be-
skriver mamma Gun-Britt. Nästa dag 
stängdes respiratorn av. 

Hanna föddes med en omfattande 
hjärnskada, saknade eget tal och hade 

endast begränsad rörelseförmåga. Men 
det vore fel att beskriva Hanna utifrån 

hennes funktionsnedsättningar. 
– Hon var familjens solstråle, säger hennes 

andra syster, Emma, som även hon arbetade 
som Hannas personliga assistent.

Familjen beskriver Hannas starka personlighet, 
att hon var glad och nyfiken på livet.  En livsnjuta-
re. Hanna ville vara delaktig, i samtal och i var-
dagssysslor som tvätt och städning.

Situationer där hon inte fullt ut kunde följa med 
i vad som hände var det värsta hon visste. Hon 
hade ett alldeles eget sätt att uttrycka sig. ”Det var 
som att hon pratade med ögonen.”

Det som skulle bli Hannas sista tid i livet blev bra, 
hon hade flyttat till egen lägenhet i Säffle och arbe-
tade på daglig verksamhet.  Hanna utvecklades, 
blev mer självständig, starkare och modigare. Det 
märktes inte minst i badbassängen där hon rörde 
sig tryggt med armkuddar som enda hjälpmedel. 

Viktoria och Emma tycker båda att de lärde sig 
mycket av Hanna, och om livet, genom att arbeta 

med sin syster. Arbetet gav familjebanden en extra 
dimension.

–Det är lite annorlunda att arbeta som assistent 
åt sin syster, men det var fint att se hur hon njöt av 
minsta lilla, att det vi gjorde för henne hade bety-
delse, säger Emma.

Familjen berättar lugnt och stilla. Bara ibland 
bubblar känslorna upp. Som när pappa Håkan be-
rättar om dusterna med Försäkringskassan. Om 
vilken tid det tog innan Hanna fick assistans dyg-

net runt. Han kan inte förstå hur den processen 
kunde bli så utdragen.

– Beslutet satt långt inne. Vi fick överklaga hit 
och dit och det krävdes många läkarintyg. Till slut 
blev det ändå beviljat, ungefär en månad innan 
Hanna dog.

Med tanke på den rigorösa kontrollapparaten 
blir Håkan förvånad och upprörd när han läser om 
fall där personer lyckas bluffa sig till ersättning. 
Hur personer utnyttjar välfärden av ren girighet. 

Åren med Hanna har lärt honom en hel del om 
hur samhället ser på personer med funktionsned-
sättningar. Om hur vackra och välvilliga ord kan 
visa sig vara ren fernissa. ”Ibland säger man rätt 
ord men det hjälper inte när attityden säger något 
annat.”

Samtidigt var det en hel del insatser kring Han-
na som fungerade väl, inte minst under skoltiden. 
Då fanns det bra rutiner.

Hanna begravdes en vacker höstdag när molnen 
tog paus till förmån för solsken. Det blev en bör-
jan, men långt ifrån slutet på ett avsked. Saknaden 
är stor.

–Ibland är det som att Hanna bara är borta en li-
ten stund, säger Viktoria.

MaRgaRetha holMqvist

En dag kom ett mail till Rörelse. ”Skulle vi kunna få hedra  
Hanna genom att berätta…”  Avsändare var Håkan Berg i Åmål. 
Hans yngsta dotter Hanna blev bara 20 år.

Älskad dotter,  

” Hanna var familjens  
solstråle.”

Hanna föddes med en 
ovanlig diagnos, Peri-
ventrikulär leukomalaci , 
PVL, en skada i den vita 
substansen runt hjärnans 
hålrum. FOTO: PRIVAT
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EN DAG ATT MINNAS. 
Här är familjen Berg 
samlad på Hannas  
studentdag. Pappa 
Håkan, mamma Gun-
Britt och systrarna 
Emma och Viktoria  
(längst till höger).  
Familjen är mångåriga 
medlemmar i RBU 
Värmland. 

tter,  Älskad syster

”Busig, härlig, fantast-
isk…” Familjen Berg 
minns en älskad dotter 
och lillasyster. Nu hed-
rar de Hannas minne 
genom att berätta om 
hennes liv.  FOTO: PRIVAT
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Noterat

Digital tvilling ska stoppa mobbning
Friends, det norska it-företagat Tietoevry och Örebro Univer-
sitet vill ta fram en nationell standard för skolors trygghets-
arbete. Arbetet ska ske genom datainsamling, artifi ciell intel-
ligens och modellering i form av en så kallad digital tvilling. 
Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har beviljats stöd 
från statliga Vinnova och rekrytering av skolklasser pågår.

Företaget ansvarar för att  designa, utveckla och testa det 
digitala verktyget och Örebro Universitet bidrar med kun-
skap inom mobbningsforskning. För Friends blir det nästa 
steg i  arbetet med organisationens årliga rapporter och 
kartläggningar. 

– Vårt mål är ett  samhälle fritt  från mobbning och nu tar vi 
hjälp av digitalisering och ny teknik för att  komma dit, säger 
Maja Frankel, generalsekreterare på Friends, som menar att  
skolorna oft a saknar ett  systematiskt trygghetsarbete. 

Projektet kommer att  pågå till 2023. 

Oskar Björklund har 
designat 
årets majblomma.
 FOTO: MAJBLOMMAN
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Oskar Björklund har 
designat 
årets majblomma.
 FOTO: MAJBLOMMAN

FÄRGSTARKT I LERA. Jafar Alhomsis skulptur 
symboliserar vänskap mellan barn.  
FOTO: MAJBLOMMAN

Tioårige Oskar Björklund var hungrig 
och tänkte på stekt ägg. En frukost-

favorit som födde idén till årets 
majblomma. Han bestämde sig 
för att  designa en blomma med 

vita blad och en gul prick i mitt en.
Oskar bor i Spånga och tycker

enligt ett  pressmeddelande från 
Majblomman att  det är ”roligt och coolt” 
att  så många kommer att  sälja hans 
blomma.

En annan tradition, den årliga maj-
blommeaffi  schen blev i år något helt an-
nat, nämligen en skulptur där färgglada 
papegojor bildar ring runt majblommor. 

– Papegojorna representerar Sveriges 
barn från olika kulturer, och så har jag 
gjort en drake som är kompis med fåg-
larna, berätt ar skaparen, Jafar Alhomsi, 
som är tolv år och bosatt  i Malmö. 

Oskar kläckte årets majblomma
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Stöd RBU:s 

Kampfond!

Swish 90 00 712

BILANPASSNING EFTER DINA UNIKA BEHOV

Starmobility.se  I  031-57 22 90  I  info@starmobility.se
Göteborg  I  Stockholm  I  Jönköping  

TA DIG VART DU VILL
NÄR DU VILL!

Med marknadens bredaste sortiment, tar vi oss an alla typer 
av anpassningar – stora som små. Förutom att få din egen 
bil anpassad av oss kan vi också erbjuda en bred portfölj av 
golvsänkningskoncept från USA genom vårt 
samarbete med världsledande BraunAbility. 
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Adena Personlig Assistans

Din trygghet i centrum!

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

Ny rapport: Domstolar missar 
barnperspektivet
Barnkonventionen får inte det genomslag som den borde ha 
vid vårdnadstvister. Den bedömningen gör Jämställd hets-
myndigheten i en rapport. Vid närmare två av tre tvister där 
det fi nns uppgift er om våld och övergrepp mot barn faststäl-
ler domstolarna ändå överenskommelser mellan föräldrarna. 

– Barnrätt sperspektivet behöver få större genomslag. 
Det är lite skrämmande att  vi inte har kommit längre, säger 
Mikael Thörn, enhetschef och en av rapportförfatt arna, till 
DN.

Jämställdhetsmyndigheten har i rapporten granskat drygt 
800 mål som avgjorts eft er att  barnkonventionen blivit 
svensk lag.  

Tuff t personalläge i assistansbranschen
Många personliga assistenter är sjukskrivna just nu. Orsa-
ken är covid-19 och den höga smitt spridningen. Personal-
frågan är en hård nöt att  knäcka.

– Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista ut-
väg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätt er as-
sistansbehovet, säger Henrik Petrén, arbetsgivarorganisa-
tionen Fremia ( tidigare KFO), i en intervju i tidningen As-
sistanskoll.

Fremia  har drygt 500 assistansföretag, kooperativ och 
egna arbetsgivare som medlemmar. Under pandemin har 
många anordnare rekryterat vikarier för att  täcka sjukfrån-
varon, men det räcker inte alltid, 

– Läget är ansträngt. Hög personalfrånvaro gör det på sina 
håll svårt att  bemanna uppdragen. Regler om maximalt till-
låten arbetstid och arbetstidens förläggning begränsar hur 
mycket den tillgängliga personalen kan arbeta, säger 
Petrén, som tidigare varit generalsekreterare i RBU.

Henrik Petrén, 
Fremia 

mailto:info@starmobility.se
https://www.adena-assistans.se/
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Noterat

En lång väntan
Nästan tre år. Så länge har Mal-
colm Högdahl väntat på någon 
form av sysselsättning. Bort-
sett från en kort period på ett 
dagcenter har han saknat akti-
viteter, trots att kommunen är 
skyldig att ordna daglig verk-
samhet. Nu slår hans mamma 
Ingela larm i en intervju i 
Sundsvalls Tidning.

– Malcolm behöver träffa an-
dra ungdomar, vuxna och ha 
något vettigt att göra, säger hon 
till tidningen.

Hedersvåld gör 
att unga  
omhändertas
Bland ungdomarna som 
omhändertas av social-
tjänsten på grund av fa-
miljeförhållanden är 15 
procent hedersutsatta. 
Våldet börjar ofta redan i 
förskoleåldern. Det upp-
ger SVT. Granskningen vi-
sar också att många utsat-
ta flickor tvingas börja om 
med en ny identitet efter-
som de är livrädda för sina 
familjer.

Siffran:

13 731  
personer hade statlig as-
sistansersättning från 
Försäkringskassan i okto-
ber 2021. Det är 2448 färre 
jämfört med oktober 2015.  

Podcasten är en del 
i Rädda Barnens 
föräldrastödspro-
jekt för nyanlända. 
FOTO: RÄDDA BARNEN

”Mina barn önskar sig uppehållstill-
stånd i födelsedagspresent.” Det be-
rättar Yasim i podcasten Starka mam-
mor – trygga barn. Hon är en av flera 
ensamstående nyanlända mammor 

som delar med sig av sina utmaningar 
och drömmar. Du kan lyssna där pod-
dar finns eller på Rädda Barnens 
hemsida.

Nyanlända mammor kommer till tals

” Alla har rätt att välja att inte vaccinera sig men å andra sidan  
kan man inte välja helt fritt vilket jobb man då vill ha.”

Henrik Fannkvist, skådespelare, bloggare och assistansanvändare tycker till om ovaccinerad personal

Rullstolsburen 
mamma  
orosanmäld
TV 4 berättar om rull-
stolsburna Amra som 
väntade sitt första barn 
och ansökte om utökad 
personlig assistans.  
Istället orosanmälde 
Göteborgs stad henne 
så fort barnet hade fötts.  
När Amra och dottern 
kom hem från BB möt-
tes hon av två personer 
från socialtjänsten 
som skulle observera 
henne i hemmet. En 
lång process med ut-
redningar följde och 
Amra befarade länge 
att kommunen tänkte 
omhänderta barnet.

LSS-boenden underkänns
En privat aktör i Skåne har förlorat sitt tillstånd att driva 
fyra boenden för barn och unga som omfattas av LSS, 
skriver Skånska Dagbladet. Bakgrunden är att Ivo, In-
spektionen för vård och omsorg, granskat boendena och 
anser att det finns risk för barnens liv och hälsa.

Bland annat har barn vid flera tillfällen utsatt andra 
medboende för våld och sexuella kränkningar. Barn har 
även försökt skada sig själva och rymma från boendena.

Den privata aktören överklagade Ivo:s beslut till för-
valtningsrätten och begärde inhibition, det vill säga att 
beslutet inte skulle verkställas innan frågan avgjorts. 
Det beviljades inte.
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0456-151 15 / www.valjeviken.se

Du vet väl om att du som är medlem i RBU kan söka om stipendium på Valjeviken? Stipendiet täcker kost och logi under ett läsår.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att förbereda sig för 
vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på eget boende och möjlighet 
att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med funktionsned-
sättning där du, insprängt i skolschemat, har tillgång till behand-
lingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar (se även valjeviken.se)
•	 Allmän kurs grund
•	 Baskurs - förbered dig för livet!
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa/musikproduktion
•	 Idrott/hälsa - Breddidrott eller På väg mot elit
•	 Skönlitterärt skrivande 
•	 E-sport

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

Medan isen smälter…
Missa inte Nordiska museet i Stockholm!  
Där kan du under hela 2022 följa livet och 
förändringarna i Arktis.

I den i klimatkrisen så aktuella utställ-
ningen Arktis – medan isen smälter möter 
besökarna isens historia och framtid.  
Utställningen skildrar även människor 
som bor i dagens Arktis genom föremål, 
foton, design, konstverk, filmer och pro-
jektioner. 

Takprojektioner av Jesper Wachtmeister  
i Nordiska museets stora hall.
 FOTO: HENDRIK ZEITLER NORDISKA MUSEET.

FO
TO

: PETER SEGEM
ARK/ N

O
RDISKA M

U
SEET

SAMISK BRUDKRONA. Exempel på föremål i ett  
arktiskt och nordiskt sammanhang. 

https://www.valjeviken.se/
https://valjeviken.se/
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Malin Toverud har länge  
funderat över vilka kroppar som  
får synas i kulturen –  på scenen,  
i film och tv, och inom litteraturen. 
FOTO: DIONAM BASCO
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Unika
superhjältar!
Vilka kroppar får synas? Hur speglar kulturen 
samhället? Malin Toverud utmanar schabloner och 
lyft er fram det unika.  

 Malin Toverud har ett  omfatt ande 
cv. Journalist, dramatiker och 
skådespelare och dessutom en 
utbildning till civilekonom. Nu-
mera kan hon även lägga till barn-

boksförfatt are. I hennes bok Superhjältarna 
rycker ut löser Elsa och kompisen Wilma gåtor 
och hitt ar sin försvunna fröken. Tur det, eft er-
som det är dags att  börja förskoleklass. Att  Elsa är 
rullstolsburen fram går av illustratören Malin Ste-
dings glada och fartiga bilder men inte i texten. 
Personligheten står i centrum, inte funktions-
nedsätt ningen. Superhjälten är som hon är. Elsa 
är central i berätt elsen.

– Det ska vara naturligt, boken vill visa att  en 
super hjälte kan se ut och vara vem som helst. Jag 

tycker att  det är viktigt att  alla kan identifi era sig 
med karaktärer i en berätt else, säger Malin 
Tove rud. 

Hon är kortväxt och när hon hämtar sina barn 
i skolan händer det att  andra barn frågar om hon 
”verkligen är en mamma.” Kanske är hon en mos-
ter istället, föreslog ett  barn. Frågvisa barn ser 
hon inte som ett  problem. Barn vill helt enkelt ha 
svar och sedan är det inte mer med det. Där emot 
fi nns strukturella samhällsproblem som hon gärna
vill ändra på. Hon har själv ”försökt passa in,” 
berätt ar hon. I backspegeln minns Malin teater-
läraren som sa att  ”tänk att  du alltid måste vara 
bätt re än alla andra.” Det accepterade hon då. 
Numera ifrågasätt er hon varför personer »

1

2

3

4

5
6

12
11

10

9

8

7

” Alla är unika.
Varför ska man
hela tiden jaga
att  vara som
alla andra?”

OM BOKEN: 
Superhjältarna rycker ut 
– när fröken är borta 
(Kikkuli Förlag)
Elsa ska börja i förskole-
klass och det är pirrigt. 
Hon känner ingen i klassen 
sedan tidigare och har
aldrig träff at fröken. Elsa 
kommer först, men strax 
eft er kommer den nya 
klasskompisen Wilma. 
De upptäcker att fröken är 
försvunnen och att de 
snart har ett fall att lösa. 
Tillsammans med Wilmas 
lillebror Melvin och hun-
den Milo ger de sig ut för 
att leta eft er ledtrådar.
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AUGUSTI Föräldramöte

Onsdag 13 augusti
kl. 19.00

Välkomna!

 »    med en funktionsnedsätt ning ska vara extra 
braför att  räknas, få jobb och passa in.

 – Varför ska just jag vara bätt re än alla andra 
för att  jag är kortväxt?

Kulturen och då främst teatern har följt Ma-
lin sedan hon var barn. Som barnskådespelare 
var kortväxtheten en tillgång och hon fi ck 
många roller. Det var ”gulligt att  vara kort.” 
Praktiskt också.

– Jag kunde spela yngre än vad jag var, när 
jag var tillräckligt gammal för att  förstå in-
struktioner och läsa manus.

Längre upp i åren blev det svårare att  få rol-
ler. Hon passade inte in längre. Malin har fort-
satt  med teater ändå, främst som dramatiker.  
Hon är kritisk till hur dåligt kulturen speglar 
bredden i samhället. I teater, fi lm, på tv och i 
litt eraturen syns sällan personer som till ex-
empel är rullstolsburna. Samtidigt som klas-
sisk dramatik moderniseras och får en dags-
aktuell inramning följer rollbesätt ningen för 

Vinn en bok!
I samarbete med Kikkuli 
Förlag lottar vi ut tre böcker.
För att delta i tävlingen 
skickar du namn och 
adress till rorelse@rbu.se 
senast den 1 mars

Vinn en bok!

det mesta traditionella normer. 
– Jag funderar mycket på vad det kan bero 

på. Är det rädsla? Okunskap? 

Men kanske är ändå en sten i rullning. Malin 
pekar på hur metoo, där kvinnliga skådespe-
larna sagt ifrån om förlegad kvinnosyn, också 
har påverkan på andra områden.

– Jag tänker att  det ändå blir lite bätt re.
Ett  exempel på det är att  Malins vän, skåde-

spelaren Maria Wärme nyligen medverkade i 
en föreställning på Dramatens stora scen. 
Som rullstolsburen har Maria kämpat länge 
för att  få vara skådespelare och har aldrig gett  
upp sin dröm. Det blev en viktig inspirations-
källa för Malin i arbetet med boken. 

– Det är viktigt att  få ha drömmar och att  
kunna vara den man är, avslutar Malin Tove-
rud, som snart hoppas hon att  få komma ut 
i skolorna och möta läsarna. Hitt ills har den 
utdragna pandemin stått  i vägen för det.

MaRgaRetha holMqvist

FINURLIGA SUPERHJÄLTAR. Illustratören Malin Steding är bosatt i Sidensjö i Örnsköldsviks kommun. 
Hon arbetar också som designer och är känd för sina unika tygdockor, lunafigurer.

”Det är viktigt att  få ha drömmar och att  kunna vara den man är.”

mailto:rorelse@rbu.se


et var Rädda Barnen som hörde av sig. Organisationen 
insåg att det saknades material om omplaceringar av 
barn. Stina Wirsén, som länge varit engagerad i barns 
rättigheter, fick uppdraget. 

Det är inte första gången hon skildrar svåra frågor 
för en ung läsekrets. 

– Jag tycker att man ska hjälpa barn att förstå verk-

ligheten och sig själva även om ämnet kan 
vara tungt, säger hon.

I boken får man följa Sigges väg från var-
dagen med en mamma som inte orkar ta 
hand om sin son till livet i en familj som 
har resurser att ge honom det han behöver. 
Rädda Barnen har försett Stina Wirsén 
med anonymiserat material i form av ned-
tecknade vittnesbörd. Av dem har hon 
skrivit fiktiva berättelser, bland annat 
den om Sigge. 

Texterna ska läsas in av skådespelare 
på Unga Dramaten. Personalgrupper som 
på olika sätt arbetar med barn ska få till-
gång till monologerna. 

Böcker för unga kretsar ofta kring det 
utsatta barnet. Varför är det så?

– Därför att känslan av utsatthet är cen-
tral i en människas liv. Genom litteratu-
ren kan vi spegla och identifiera oss. 

Unga behöver möta utsattheten både i 
kommenterad och okommenterad form, 
säger Stina Wirsén. Ibland vill man bli 
speglad i det som gör att man känner sig 
avvikande, menar hon, man kanske genom-
går en kamp eller har fått en diagnos. 
Boken om Sigge är exempel på det. 

Pekböckerna om ”de små brokiga” hör 
till den andra kategorin. En av figurerna 
heter Lucia. Inte någonstans i berättel-
serna görs en sak av att Lucia använder 
rullstol. 

– Som bilderboksskapare har jag ett  
ansvar för att vidga idén om normen. Vilka 
karaktärer och figurer får förkomma i  
litteraturen? Grejen med Lucia och hennes 
vänner är att de är ett gäng som alltid  
håller på med något upptåg, inte att hon 
sitter i rullstol.

Stina Wirsén har läst böckerna tillsam-
mans med barn. Inte en enda gång har de 
problematiserat Lucias funktionsned-
sättning. 

– De säger ”Hon kan inte gå. Men vad 
händer nu?!”. Så funkar barn, deras fokus är hur 
handlingen utvecklas. 

Du har jobbat länge som illustratör. Hur har skild-
randet av normavvikande barn och livssituationer 
förändrats?

– Den svenska gatubilden idag är mixad. Från epo-
ker då man nästan gömt undan barn som inte levt upp 
till normen har vi nu allt från hbtq-rörelsens fram-
gångar till Lars Lerins breda, folkliga tv-program som 
lyfter fram unga med funktionsvariation. Barnlittera-
turen fylls på med berättelser som speglar samtiden 
och som integrerar alla. Det är både nödvändigt och 
hoppfullt.

KRistina lindh

Barn behöver berättelser om utsatthet i både 
kommenterad och okommenterad form. Det 
säger illustratören Stina Wirsén, aktuell med 
boken ”Var är Sigges hemma?”.

Profilen: 
Stina 
Wirsén

FO
TO
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AS
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 Fråga juristen

Fri juridisk rådgivning för  
medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.
Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Rätt till assistans vid 
skolfrånvaro

barnet inte är närvarande i 
skolan. Det behovet uppstår 
oavsett orsaken till frånva-
ron. Orsaken saknar därför 
enligt HFD betydelse vid 
prövningen.

Försäkringskassan har vid 
bedömningen av pojkens rätt 
till assistansersättning beak-
tat föräldraansvaret på visst 
sätt. Det finns enligt HFD 
inte skäl att göra någon an-
nan bedömning vid pröv-
ningen av rätt till tillfälligt 
utökad personlig assistans. 

I målet kommer HFD fram 
till följande: När barnet var 
frånvarande från skolan upp-
stod ett behov av personlig 
assistans som inte kunde till-

 Målet i Högsta för-
valtningsdom-
stolen, HFD, 
handlar om ett 

tolvårigt barn med ett myck-
et omfattande hjälpbehov. 
Barnet var beviljat assistans-
ersättning för all vaken tid, 
förutom för tid i skolan och 
en halvtimme per dag som 
ansetts motsvara föräldra-
ansvaret för barnets del.  
I skolan var hjälpbehov till-
godosett av skolans personal. 

Barnet hade varit frånva-
rande från skolan på grund 
av sjukdom som inte hade 
något samband med funk-
tionsnedsättningen. Ansökan 
om ekonomiskt stöd för till-
fälligt utökad personlig assi-
stans gjordes hos kommunen 
för den tid som personlig  
assistans utförts i hemmet 
då barnet varit frånvarande 
från skolan.   

Kommunen avslog ansökan 
med följande motivering: 
Barnets hjälpbehov var till-

godoses genom en omfördel-
ning av beviljade assistans-
timmar och som inte omfat-
tades av föräldraansvaret. 
Inte heller har behovet tillgo-
dosetts på annat sätt. Barnet 
har därför rätt till den sökta 
insatsen.

För barn med beslut om 
personlig assistans där tids-
avdrag gjorts för tid i skolan 
är det en bra och viktig dom. 
Den visar på möjligheten att 
ansöka om och beviljas till-
fälligt utökad personlig assi-
stans vid frånvaro från skolan, 
oavsett orsak till frånvaron. 
Domen innebär rätt till utö-
kad assistans vid skolfrån-
varo och ger också ett välkom-
nande besked om begräns-
ning i föräldraansvaret. 

FAKTA: OM DOMEN
Enligt en ny dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen, HFD, 
har ett barn som inte haft 
assistans ersättning beviljad för 
tid i skolan rätt till utökad assis-
tans vid skolfrånvaro. Tiden ska 
inte räknas som föräldraansvar, 
enligt domstolen (HFD 2021 ref. 
61, mål 5505–20, meddelad den 
25 november 2021).
Lagrum: 7 § och 9 § 2 lagen 
(1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade
51 kap. 6 § första stycket social-
försäkringsbalken

Malin Tjernell Prioset är   jurist 
och kanslichef på RBU.

godosett inom ramen för ett 
normalt förekommande för-
äldraansvar. Barnet var från-
varande från skolan på grund 
av sjukdom som inte var 
kopplat till hans funktions-
nedsättning och barn utan 
funktionsnedsättning i mot-
svarande ålder är i behov av 
hjälp från föräldrar i sam-
band med sjukdom. 

Beslutet överklagades och 
avslogs i både förvaltnings-
rätt och kammarrätt.

Målet överklagades därefter 
till HFD där barnet anförde 
följande: Det hjälpbehov bar-
net har beviljats assistans-
ersättning för finns alltid 
där, oavsett om barnet är 
sjukt eller inte. Det arbete 
som assistenterna utförde 
när barnet var hemma från 
skolan utfördes för att tillgo-
dose det behovet och omfat-
tas alltså inte av föräldraan-
svaret.

HFD har i målet gjort föl-
jande bedömning:

Barnet var hemma från 
skolan på grund av sjukdom 
och anlitade då sina person-
liga assistenter. Försäkrings-
kassan har beviljat assistan-
sersättning för all vaken tid, 
förutom tid i skolan och en 
halvtimme per dag som har 
ansetts motsvara föräldraan-
svaret. Föräldraansvaret har 
alltså bedömts utgöra en be-

” Genom Försäkrings-
kassans beslut får  
det anses klar lagt att 
barnet har ett behov 
av personlig assistans 
när barnet inte är 
närvarande i skolan. 
Det behovet uppstår 
oavsett orsaken till 
frånvaron.”

gränsad del i förhållande till 
det totala hjälpbehovet, oav-
sett om det är skoldag eller 
inte. Genom Försäkringskas-
sans beslut får det anses klar-
lagt att barnet har ett behov 
av personlig assistans när 

En ny dom beviljar ett barn rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro.  
Barnet får därmed rätt mot kommunen.

mailto:fragajuristen@rbu.se


RBU informerar

Save the date!

RBU-forum 2022 
Är du förtroendevald i en RBU-förening?  

Eller är du nyfiken på hur du som medlem kan vara med och  
påverka i frågor som rör barns och ungdomars rättigheter?  

I maj organiserar vi oss och diskuterar RBU:s linje inför  
det kommande riksdagsvalet. Det blir ett forum med inspiration,  

erfarenhetsutbyte och nyttig kunskap om hur man  
påverkar beslutsfattare och driver på förändring i samhället.

Fredag 13 maj – eftermiddag för förtroendevalda

Lördag 14 maj – öppet forum för alla medlemmar

Håll utkik efter mer information på rbu.se

Alla har en plats och alla behövs i RBU! 

RÖRELSE 1  2022 33

https://rbu.se/


34 RÖRELSE 1  2022

2022
Kalendarium

@
FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och  
förbundsjurist
Telefon 076-947 75 76
malin.tjernell@rbu.se

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070-654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070-934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

VÅR

1 mars Sista ansökningsdag RBU:s fonder

8 april Förbundsstyrelsen sammanträder

22 april  Träff för förtroendevalda i RBU

13 – 14 maj RBU-forum 

26 maj Digitalt event e-spel

SOMMAR

3 juni Förbundsstyrelsen sammanträder

27 jun – 3 juli Musikläger Mättinge

Vecka 27 Almedalen

4 – 9 juli  Äventyrsläger Mättinge

18 – 23 juli Familjeläger Mättinge

Läger, konferenser, Almedalen…RBU har mycket på gång under 2022.  
Se även kalendariet på rbu.se

mailto:fs-direkt@rbu.se
https://www.rbu.se/
mailto:marita.lyemark@rbu.se
mailto:tomas.marklund@rbu.se
mailto:malin.tjernell@rbu.se
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TYSTNAD

KROSSAR INGA

TRÖSKLAR.

Vi vill ge ett stort tack till alla er som anslöt sig

sommedlemmar under vårt vinterupprop!

För att ni håller förbundets låga levande trots att pandemins mörka krafter hotar att släcka ut

den. Den har brunnit i många hjärtan sedan år 1987. Nu är det hög tid för en ny

ungdomsgeneration att ta över facklan. Vi är det enda förbundet för och av unga

rörelsehindrade som kan kasta nytt ljus på våra sakfrågor och höras på de ungdomspolitiska

arenorna. Du är lika välkommen vare sig du vill stå på barrikaderna, samskapa vår gemenskap

eller stödja oss passivt. Hur vill du bryta tystnaden? Hör av dig till oss och berätta!

www.ungarorelsehindrade.se/blimedlem

https://www.ungarorelsehindrade.se/blimedlem


www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA
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